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Prezentujemy niezwykle smakowitą 

mieszankę: aromat wanilii połączony 

z delikatnym smakiem lodów 

śmietankowych i doprawiony 

energetyzującą nutką czekolady… To nie 

jest deser, tylko nowy produkt dietetyczny. 

A dokładniej, bardzo wartościowy produkt, 

który pomaga utrzymać formę. To koktajle 

z linii Smart Food – Shake Czekoladowy i 

Shake Waniliowy.

Koktajle Smart Food – 
przyjemne z pożytecznym
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W dzisiejszych czasach niezwykłą popularność zyskało określenie „wellnes” ( z ang. be 

well – dobre samopoczucie). Określenie to znaczy o wiele więcej, niż tylko zdrowy tryb 

życia. Wellness nie ogranicza się wyłącznie do aktywności fizycznej, zbilansowanego 

sposobu odżywiania się czy dbania o siebie, bo obejmuje również wewnętrzną harmonię. 

To oznacza, że wszystkie pozostałe elementy składowe tego pojęcia, oprócz swojej 

podstawowej funkcji, powinny jeszcze sprawiać nam przyjemność. Wygodne i nowoczesne 

ubranie do uprawiania sportu, przestronna sala sportowa, lekkie, a zarazem ładnie podane i 

smakowite posiłki – to wszystko sprawia, że filozofia wellness jest szczególnie atrakcyjna.

Wiele osób wciąż uważa, że droga do szczupłej figury wiedzie przez stałe uczucie głodu, 

bóle mięśni po treningach sportowych i śniące się po nocach ciasteczka. Takie podejście 

jest jednak bardzo szkodliwe. Być może te wyrzeczenia rzeczywiście pozwolą osiągnąć 

zauważalne efekty. Jednak nikt nie jest w stanie funkcjonować przez cały czas w takich 

warunkach, a to oznacza, że nieuchronne są załamania i rezygnacja, a wraz z nimi – powrót 

do starych przyzwyczajeń. Tymczasem zdaniem naukowców, niesmaczne, choć zdrowe 

jedzenie niekorzystnie wpływa na nasz stan emocjonalny i może doprowadzić do apatii, a 

nawet depresji.

Jeśli chcemy uzyskać trwałe efekty, należy zdrowe nawyki wcielić w życie na stałe, a nie 

tylko na chwilę. Dlatego tak ważne jest, aby te nawyki sprawiały nam przyjemność.

Zdrowe nawyki jako 
styl życia
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Bardzo trudno jest w pełni przestawić się na dietetyczną żywność. Przygotowanie smacznych 

niskokalorycznych posiłków wymaga czasu, a nierzadko również egzotycznych składników. 

Bez wątpienia, gołąbki z kapusty z nadzieniem warzywnym czy sałatka z rukoli z krewetkami 

tygrysimi będą wspaniałym uzupełnieniem każdego posiłku. Jednak kiedy nagle dopada nas 

głód, najczęściej sięgamy po zwykłą kanapkę czy herbatę z ciastkiem. Po zaspokojeniu głodu 

przyrzekamy sobie, że odtąd będziemy się odżywiać zdrowo, ale przy pierwszej lepszej okazji 

znów sięgamy po szybkie przekąski.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku jedzenia poza domem. Wyjście do najbliższej 

kawiarni zajmuje dużo czasu i nie zawsze oferują one zdrowe posiłki. Kefir i jabłka, nieodłączni 

towarzysze osób na diecie, szybko się nudzą. Ponadto, w czasie pracy mózg potrzebuje glukozy. 

Dlatego tak często sięgamy po kawę i słodycze, po raz kolejny łamiąc swoje obietnice o 

zdrowym żywieniu.

Właśnie z tego względu doskonałym uzupełnieniem zdrowej diety będą wartościowe, sycące i 

szybkie do przygotowania produkty, takie jak koktajl czekoladowy i waniliowy od Vision.

W smaku przypominają one znane koktajle na bazie czekolady i melby, ale są znacznie mniej 

kaloryczne i zawierają kilka razy więcej witamin i wartościowych składników.

Jeśli chcemy uzyskać trwałe efekty, należy zdrowe nawyki wcielić 
w życie na stałe, a nie tylko na chwilę. dlatego tak ważne Jest, aby 
te nawyki sprawiały nam przyJemność.



Legendy i mity
Często największą przeszkodą na drodze do szczupłej sylwetki nie jest brak silnej woli, tylko 

powszechne mity dietetyczne.

 W przypadku regularnego upraWiania sportu można jeść Wszystko i W 
doWolnych ilościach.

W rzeczywistości nie da się schudnąć bez ograniczenia jedzenia. Dzięki treningom sportowym 

wzmocnimy mięśnie, ale one w dalszym ciągu będą pokryte warstwą tłuszczu. W zdrowym 

organizmie wszystko działa według prostej zasady pobierania i zużywania kalorii. Jeśli 

otrzymujemy więcej kalorii niż spalamy, to energia z niewykorzystanych kalorii przekształca się w 

zbędne kilogramy. A jeśli więcej kalorii spalamy niż dostarczamy, to chudniemy. Uprawianie 

sportu może zwiększyć apetyt, a w związku z tym – ilość spożywanych kalorii. Inną kwestią jest 

również to, że mięśnie potrzebują białka, a organizm witamin.  Dlatego restrykcyjne diety nie są 

dobrym rozwiązaniem. Najlepszą i najskuteczniejszą taktyką jest połączenie zdrowej żywności 

oraz umiarkowanego wysiłku fizycznego.

 przekąski są głóWną przyczyną zbędnych kilogramóW

Rzeczywiście, większość dietetyków zaleca, aby przerwy pomiędzy posiłkami nie były zbyt 

długie i aby nie podjadać między śniadaniem, obiadem i kolacją. Uważa się, że należy 

zjadać 5-6 posiłków dziennie, a przerwa między nimi nie powinna przekraczać 4 godzin. 

Mimo że brzmi to paradoksalnie, ale w ten sposób zjadamy mniej, niż po długim okresie 

głodzenia się. W praktyce jednak większość otyłych osób zjada zaledwie dwa, a czasem 

tylko jeden posiłek dziennie, ale bardzo obfity i późnym wieczorem.

Zdrowe przekąski dostarczą nam energii, poprawią kondycję i nie będą zawierały dużo kalorii, 

jeśli zostaną przygotowane według odpowiednich przepisów. Koktajle Smart Food wspaniale 

sprawdzą się jako tego rodzaju przekąski, ponieważ nie zajmują dużo miejsca, nie wymagają 

szczególnych warunków przechowywania i są wygodne w stosowaniu.

Najlepiej jest spożywać posiłki zawsze o tej samej porze, ponieważ organizm przyzwyczai 

się do tych godzin i będzie przygotowany na przyjęcie pokarmu, co korzystnie wpłynie na 

trawienie i przyswajalność składników żywności.

 potrzebna jest żelazna siła Woli, żeby zrezygnoWać ze słodyczy.

W rzeczywistości, przy zbilansowanej diecie ochota na słodycze mija sama. Chęć zjedzenia 

czegoś słodkiego ma bowiem bezpośredni związek z nieprawidłowym odżywianiem się. 

Często sięgamy po piąte z kolei ciastko z powodu niedoboru białka i wolno trawiących się 

węglowodanów. Dlatego warto włączyć do swojej codziennej diety kasze, rośliny strączkowe, 

chude mięso i pieczywo pełnoziarniste, a zamiast przekąsek sięgać po produkty na bazie 

kwaśnego mleka i koktajle białkowe, takie jak Shake Czekoladowy i Shake Waniliowy. Miłość 

do pączków i czekolady minie samoistnie.

Pamiętaj też, że większość codziennej energii powinna być dostarczona organizmowi do 

godziny piątej po południu. W przeciwnym razie wieczorem dopadnie Cię wilczy apetyt 

i zapragniesz zjeść coś słodkiego. Koktajle Smart Food – to jakościowe białko o wysokiej 

wartości biologicznej, dzięki czemu shake śmiało możemy nazwać pełnowartościowym 

produktem żywnościowym. Koktajle pozwalają skorygować codzienną dietę, poprawić 

kondycję energetyczną organizmu i pozbyć się zbędnych kilogramów.
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Kiedy najlepiej jest uprawiać sport? To zależy od rodzaju wysiłku fizycznego.

 Joga – rano, tuż po przebudzeniu. Ćwiczenia tonizują i pobudzają krążenie krwi.

 Aerobik – przed południem. Tłuszcz jest najaktywniej spalany w organizmie w godzinach 

10-13.00.

 Trening wysiłkowy – po obiedzie i przed kolacją, czyli od godziny 16.00 do 17-18.00, 

kiedy organizm osiąga szczyt wydolności. Obiad przed takim treningiem może być nieco 

obfitszy.

 Trening cardio – wieczorem, należy go jednak zakończyć na dwie godziny przed snem.

Czas na sport
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Kto co woli
Zaletą nowych koktajli jest również to, że dają szerokie pole do popisów kulinarnych. Możesz przygotować shake w wersji 

klasycznej, dodając zawartość saszetki do mleka krowiego, koziego lub sojowego. Możesz również wykorzystać shake jako 

bazę do przygotowania koktajlu według własnego przepisu. Ważne jest, aby pozostałe składniki były równie wartościowe.

Shake Czekoladowy posiada wyrazisty oraz intensywny smak, dlatego najlepiej smakuje w połączeniu z neutralnymi 
składnikami.

Shake Waniliowy jest bardziej delikatny w smaku, doskonale pasuje do składników o posmaku jagodowym lub owocowym.

co można dodaWać ?

 Banan – poprawia nastrój;

 Daktyle – poprawiają wydajność pracy;

 Porzeczka, truskawki – wzmacniają funkcje ochronne i przeciwutleniające organizmu;

 Migdały – chronią przed oddziaływaniem wolnych rodników, korzystnie wpływają na skórę;

 Otręby – wspomagają oczyszczanie naczyń krwionośnych i obniżenie poziomu „złego” cholesterolu;

 Płatki zbożowe z pełnego przemiału – poprawiają trawienie i sprawiają, że shake jest bardziej sycący;

 Miód – wzmacnia odporność;

 Pestki sezamu – wzmacniają układ nerwowy i sercowo-naczyniowy;

 D4X My UnitDose® od Vision, pionier z linii produktów Smart Food, wzmocni działanie składników koktajli oraz zapewni 

organizmowi ochronę przed negatywnym oddziaływaniem czynników środowiskowych.
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Przepis na koktajl czekoladowy:

 1 Shake Czekoladowy (saszetka)

 1 szklanka odtłuszczonego mleka

  szklanki zmielonych migdałów

  pokruszonego batonika czekoladowego

 Wymieszaj w szklance zawartość saszetki 

z mlekiem do uzyskania jednolitej masy. 

Następnie ubij uzyskaną masę przy pomocy 

shakera Vision lub blendera, dodaj startą 

czekoladę i orzechy, wymieszaj.
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Przepis na koktajl waniliowy:

 1 Shake Waniliowy (saszetka)

 Połówka banana

 1 łyżka syropu z agawy

 1 łyżka zmielonego cynamonu

  szklanki jagód (mogą być mrożone)

 Odtłuszczone mleko

 Wymieszaj w szklance zawartość saszetki 

z odtłuszczonym mlekiem, cynamonem 

i syropem do uzyskania jednolitej masy.

Następnie ubij uzyskaną masę przy pomocy 

shakera Vision lub blendera, dodaj owoce i 

jagody, wymieszaj.



Wpisz tutaj swój ulubiony przepis na koktajle Vision!



Szczegółowe informacje o produktach Vision:

www.vipgroup.net

Informacje nt. zamawiania produktów Vision

(należy podać kod konsultanta):

www.visionshop.me

TWÓJ NIEZALEŻNY KONSULTANT VISION:

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Skype:

Kod konsultanta:


